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اجزای  بر و ،Walker Chilo suppressalis ،خوار برنجکنترل کرم ساقه ایمن برترکیبات یی آمقایسه کار
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 چکیده:

 از برنج قراراست روش آسیایی، کشورهای از بسیاری در های تولید برنج، در پاسخ به افزایش هزینهگذشتهی دهه دو طی

توجه  به منجر ل از آنهای حاصشتن و برنج روش استقرار تغییر .است یافته تغییر مستقیم کشت به هاگیاهچه دستی نشاکاری

  یکی از (Chilo suppressalis) برنج خواررم ساقهک .شده است برنج مستقیم کشت در مدیریت هایشیوه در تربیش

کود و  (EC, %10 ؛®کش هگزافلومورن )کنسالتیی حشرهآکاردر این پژوهش  است ومحصول  اینترین آفات مخرب

سنجی ییآارمورد ارزیابی قرار گرفت. کشده از هر دو ترکیب جهت کنترل این آفت یهوصبا غلطت ت کیتوآگروسنس مهارگر

جزای ا برترکیبات  تاثیرچنین و هم انجام شد پاشیپس از سم روز 29و  90، 0، 9های زمانی در بازهتیلیتون -با روش هندرسون

روی کرم ساقه  یکشحشرهترین کارآیی بیش هر دو ترکیب که. نتایج نشان داد شد بررسینیز عملکرد گیاه زراعی برنج 

نسبت به کنترل  درصد 90ز بیش ابا  کش هگزافلومورن حشره . این در حالی است کهداشتندروز  0پس از  را خوار برنج

از طرفی نتایج مربوط به اجزای عملکرد گیاه  .آ تر بودکارداری طور معنیه ب ،کنترل درصد 00نزدیک به با   کیتوآگروسنس

سایر ، نسبت به هدان وزن صدافزایش  ه ویژهب ،اهپارامتر بر تمام معنی داری تاثیر کیتوآگروسنسزراعی نشان داد که ترکیب 

کشی حشرهتوانایی  داراینسبت به هگزافلومورن  کیتوآگروسنسگیری کرد که توان نتیجهمی بنابراین. داشته استتیمارها 

 برنج داشته است.  کمی و کیفیهای شاخص ی رویتربیشعملکرد تقویتی در مقابل  بوده و ترکم

  .هگزافلومورنوزن صد دانه، ، کیتوآگروسنسخوار برنج، کشت مستقیم، ساقه های کلیدی:واژه

                                                           

  :محبوبه شریفی مسئول مکاتبات ،mahboobehsharifi67@yahoo.com 

 

mailto:mahboobehsharifi67@yahoo.com


 شریفی و همکاران                  990

 
 

 مقدمه:

ترین گیاهان زراعی است و به از قدیمیبرنج یکی 

 ین محصوالت زراعی دنیا، در ترمهمعنوان یکی از 

شود و غذای های وسیعی از سراسر جهان کشت میبخش

 ,.Pandey et al) اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است

تحت شرایط طبیعی و زراعی به طور  گیاهان. (2014

های گوناگون قرار دارند و در این پیوسته در معرض تنش

 عملکرد یکنندهین عامل محدودترمهممیان کمبود آب، 

 نقاط جهان و ایران است تربیشمحصوالت زراعی 

(Akbari et al., 2016).  تولید برنج در کشورهای آسیائی

ا در هطور معمول به روش غرقابی و با نشاکاری گیاهچه به

گیرد. کشت برنج به این انجام می شده 9خاک پادلینگ

ین مقدار مصرف آب را در بین محصوالت تربیشروش 

درصد کل منابع آب  20کشاورزی دارا بوده و حدود 

 ,.Carmelita et al) شیرین مصرفی آسیا را شامل می شود

 ،های تولید برنجدر مقابل یکی دیگر از سیستم (.2011

استفاده ا کاری و بکشت مستقیم است که به صورت خشکه

در یک زمین خشک و به صورت  نزدهاز بذور جوانه

 (Rao et al., 2007) گیردپاش و ردیفی صورت میدست

و در حال حاضر در آمریکا، اروپای غربی ایتالیا و فرانسه، 

غرب آفریقا و بسیاری از کشورهای آسیایی )هندوستان، 

 اشدبکره، ژاپن، فیلیپین، تایلند و غیره( مورد توجه می

(Singh et al., 2006.) در ایران در برخی از مناطق شمال-

غربی، مرکزی و جنوب کشور سالیان متمادی است که 

واند تکشت مستقیم برنج رواج دارد. کشت مستقیم می

نشاکاری برنج شود زیرا به آب،  خرابی ولجایگزین گِ

ی نیاز دارد ترکمهای نیروی کارگری و نهاده

(Limouchi et al., 2018 .) این امتیازات ضرورت توجه

ول های تولید این محصبه این سیستم را برای کاهش هزینه

 .ازدستر نمودن تولید برنج محرز میاقتصادی راهبردی و

 لهحم زراعی محصول این به بسیاری هایبیماری و آفات

 شوند،می آن روی فراوان خسارت ایجاد به منجر و کرده

                                                           
Puddling 1 

  دنیا سراسر در برنج آفات نیترمهم موارد اغلب در

 تا خزانه یازمرحله که شوندمی محسوب خوارهاساقه

 Zibaee et) نمایندمی آلوده را برنج هایبوته برداشت،

al., 2009 .)برنج خوارساقه کرم (Walker Chilo 

suppressalis )بیشترمزارع در هاآن ترینازمخرب یکی 

 ,Khan et al) شودمی محسوب ایران و دنیا خیزبرنج

 کلی طوربه و کندمی حمله برنج ساقه به این آفت(. 1991

 و سفیدیقلب صورت دو به گیاه در را خسارت عالئم

 Amooghli-Tabari) کرد مشاهده توانمی سفیدیخوشه

et al., 2011.) هایکشساالنه حجم قابل توجهی از حشره 

  شیمیایی برای کنترل این آفت به محیط زیست وارد

سالمت های بسیار زیادی در زمینه شود که نگرانیمی

رف و مص های خاکزیآبزیان، پرندگان، میکروارگانسیم

(، از Su et al., 2014ایجاد کرده است ) کنندگان برنج

بافت  داخل آفت در با توجه به مکان قرارگیری این طرفی

یار به آن بسها کشاز حشره موثریمکان رسیدن دز اگیاه 

های مختلف به گروه و احتمال بروز مقاومتکم بوده 

و همچنین از بین رفتن دشمنان  های پرمصرفکشحشره

 روهگ در تنوع ایجاد با بنابراین، ؛طبیعی را به همراه دارد

 ار خوارساقه کرم مختلف هاینسل توانمی هاکشحشره

 نظر دقت که جاییآن از. (Yao et al., 2017)کرد  کنترل

 طیف اب شیمیایی هایکشحشره انتخاب و بکارگیری در

 دنیای رد زیست محیط و طبیعی دشمنان روی کمتر تاثیر

 لذا باشد،می برخوردار ایالعاده فوق اهمیت از امروز

  فوق جایگاه راستای در که بررسی این انجام ضرورت

  .گرفت قرار توجه مورد ؛باشدمی

 لوژیفیزیو روی تأثیر با حشرات رشد هایکننده تنظیم

 این اب تیمار و مختل کرده را هاآن تولید مثل و بقا حشرات،

 و هشفیر ظاهری هایویژگی روی بر تواندمی ترکیبات

یک  .(Dhadialla et al., 2009) تأثیر بگذارد بالغ یحشره

گروه از این ترکیبات، بازدارنده های سنتز کیتین نام دارند 
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ا هفنیل اوره بنزوئیل گروه در که از لحاظ ساختمانی 

(benzoyl-phenylurea )الرو یرو که قرار می گیرند 

 جورباالن و پوشانبالسخت داران،پولکبال از یبعض

 زمان نیبهتر .(Mahmoudvand et al., 2011) است مؤثر

ل در آغاز فص یپاشسم هگزافلومورن، کشحشره مصرف

-یپاشمساز تعداد  بیترت نیها است. بدتخم خیو زمان تفر

را  کشحشره نیکاهد. ایم سال طول در ازیمورد ن یها

قاوم م گرید یهاکشحشره که به یحشرات یتوان برایم

 ،تفاوتم اثر سمیبا مکان رایاند مورد استفاده قرار داد زشده

 Afsari etها خواهد بود )بردن آن نیقادر به از ب یبه راحت

al., 2019). بار کاربرد  کینشان داده است که  جینتا

با ظهور  زمانهم هکتار در تریل 5/9 زانیم بههگزافلومورن 

 را در کاهش جهینت نیالرو سن اول آفت در هر نسل بهتر

عملکرد  شیو افزا یدیو سرسف یخسارت قلب مردگ

 داشت خواهد همراه بهمحصول در مزارع برنج 

(Noormohammad Pouramiri et al., 2018.)  

 کامالً یمنظوره دو کشآفت و کود ،کیتوآگروسنس

 با یژهو تکنولوژی و دانش از استفاده با است که ارگانیک

 رد گیاهی هایکنندهتقویت مغذیِ ریز عناصر دادن قرار

 هکاند تهیه شده شدهمهندسی متعادل فرموالسیون یک

 و باغات در قارچی هایبیماری و آفت کنترل توانایی

با استفاده از  .(Rezaei, 2020) باشددارا میرا  هاگلخانه

با  یپاشسمتوان تعداد دفعات این محصول ارگانیک می

ر و همچنین دشیمیایی را بسیار کاهش داد  هایکشحشره

 مهای موجود مقاوکشبه حشرهمورد آفاتی که نسبت 

. بی از خود نشان داده استاند این ترکیب کارایی مناسشده

ات عی از آفیتوان علیه طیف وسرا می کیتوآگروسنس

ل(، کرم و پسی ، تریپسفات مکنده )شته، کنهآشامل انواع 

 یزهکرم قو مینوز گوجه فرنگی و یپروانه گلوگاه انار،

و  قارچی و باکتریایی استفاده شدههای و انواع بیماریپنبه 

(. Rezaei, 2020کارایی مناسب از خود بروز داده است )

ن روی ایم ترکیببنابراین در این پژوهش کارایی این دو 

یکی از آفت اصلی برنج در استان خوار به عنوان کرم ساقه

 کاری مورد ارزیابی قرار گرفت.گلستان در مزارع خشکه

 

 :هاروش و مواد

 ظرن در زیر شرح به تیمار سه تحقیق این انجام برای

کش حشره هزار در یک غلظت (9: شدگرفته

شش  غلظت (2 ،(گرگان سم گل شرکت)هگزافلومورن 

ج خوار برنکرم ساقه کیتوآگروسنسِترکیب در هزار 

پاشی انجام آب شاهد تیمار( 9 ،(شرکت الوند دانه خمین)

 طرح قالب در آزمایش این .(Ardeh et al., 2015گرفت )

 مزرعه شرایط در تکرار 9 با تصادفی کامل هایبلوک

 . شد انجام

 عیینت برای. شد گرفته نظر در مربع متر 900 کرت هر ابعاد

 الرو تعداد وسیله به مزرعه آلودگی ،یپاشسم زمان

  از پس چنانچه اگر ارتباط این در. شد مشخص

 20 مجموعاً بوته چهار با نقطه هر و نقطه 20) بردارینمونه

 خوارساقه الرو عدد دو از بیش مزرعه در( هکتار در بوته

 گرفت انجام یپاشسم شد، مشاهده مربع متر یک در

(Majidi Shilsar et al., 2013). شده یاد مطالب به باتوجه 

 92 رد پاشیمحلول اولین تحقیق این آزمایشی یمرزعه در

 90 و 0 ،9 هایبردارینمونه و گرفت انجام 9999 ماه مرداد

 نای در. گرفت انجام پاشیمحلول اولین از پس روز 29و 

 هب نظر مورد آزمایشی هایکرت شد، سعی همواره تحقیق

 فاصله با هاکشحشره و آب تداخل از جلوگیری لحاظ

 رصدد تعیین برای. شدند مرزبندی و داشته قرار متر یک

 و تیلیتون-رسوندهن یمعادله از هاکشحشره کارایی

 شاخص این که گرفت انجام هابوته زنده الروهای شمارش

 گردید مشخص زمان هر در تیمارها از یک هر برای

(Henderson and Tilton, 1955.) 

کش= درصد تاثیر آفت [1 −
𝑇𝑎×𝐶𝑏

𝑇𝑏×𝐶𝑎
] × 100 

 کرت در زنده الرو تعداد =Tb: از عبارتند آن هایمولفه

 تیمار کرت در زنده الرو تعداد =Ta ی،پاشسماز قبل تیمار

 قبل شاهد کرت در زنده الرو تعداد =Cb ،یپاشسم از بعد



 شریفی و همکاران                  992

 
 

 از بعد شاهد کرت در زنده الرو تعداد =Ca  و یپاشسم از

 .باشدمی یپاشسم

در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی این دو ترکیب 

 تصفا مورد استفاده روی اجزای عملکرد محصول برنج؛

ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول خوشه،  شامل زراعی

برداشت پانزده  باتعداد پنجه، تعداد خوشه و وزن صد دانه 

 (شده ظاهر هایهخوش اولینهایی که )بوته اصلیی بوته

 از هابوته سپس و انتخاب هاحاشیه حذف با کرت هر در

 شد ات آن انجاممحاسبو   شد برداشت زمین سطح

(Zohrabi et al., 2018). مقایسه و واریانس تجزیه 

 و توکی و دانکن یدامنه چند آزمون اساس بر هامیانگین

 زمان متقابل اثر بررسی همچنین و Glmی رویه استفاده با

 از هاهبوت آلودگی و کارایی درصد فاکتور دو در تیمار و

 هم آن که شد استفاده زمان در شده خرد هایکرت طرح

 (.SAS, 2004) شد انجام( ver. 9.1 ®SAS) برنامه توسط

  :نتایج

نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل درصد کارایی عملکرد 

سل روی ن کیتوآگروسنسهای هگزافلومورن و کشحشره

کاری برنج در خوار برنج در مزارع خشکهدوم کرم ساقه

ادف ترین زمان مصدر ابتداییاستان گلستان نشان داد که 

کارایی دو  ،هاکشحشرهپاشی محلول با سه روز پس از

اثر کنترلی آن حدود  ودار فاقد اختالف معنیکش حشره

هفت روز پس از اعمال تیمارها کارایی  درصد بود. 00

 ه وقرار داشت میزانکش هگزافلومورن در باالترین حشره

خوار درصد جمعیت آفت )الرو کرم ساقه 900تقریبا 

 ترکیبکه است  در حالیاین  برنج( کنترل شد.

نیز در این زمان باالترین کارایی )نزدیک  کیتوآگروسنس

 درصد( را داشته اما درصد کارایی آن به طور  00به 

 بوده است. ترکمکش هگزافلومورن داری از حشرهمعنی

 

 

 
 پاشی.محلول از بعد مختلف هایزمان در برنج خوارساقه الرو روی هاکشحشره کارایی درصد میانگین یمقایسه -9شکل 

Fig 1. Comparison of the average performance percentage of insecticides on rice stem borer larvae at 

different times after spraying. 
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کارایی هر  ،پاشیروز پس از محلول 29و  90 در دو زمان

 کشداشته که البته حشرهکش روند نزولی دو حشره

ه طور ب) ترکمسرعت بسیار  ن این روند را باهگزافلومور

اده د نشاناز خود  ،تیوآگروسنسکنسبت به  (دارمعنی

 55روز در هگزافلومورن  29پس از  کارایی کاهش .است

درصد  20 به کتیوآگروسنس کشمورد حشره درصد و در

 . رسید

رفت و یابی قرار گزتاثیر متقابل زمان و تیمارها نیز مورد ار

نتایج نشان داد که این دو فاکتور یعنی زمان و تیمارها 

ثیر ( تاهگزافلومورن و کیتوآگروسنس هایکش)حشره

 .(2)جدول  دارندداری متقابل معنی

 

 
 .پاشیمربوط به فاکتورهای مختلف سمهای تجزیه واریانس داده -2 جدول

Table 2. Analysis of variance is related to different spraying factors. 

Source Degree of freedom Mean square F Value Probability 
Block 2 85.22 1.285 0.018 * 

Treatment 1 6344.32 125.58 0.0001 ** 

Block   × Treatment 2 26.29 0.53 0.0616 n.s. 

Time 3 2569.94 50.87 0.0001 ** 

Time   × Treatment 3 703.11 13.92 0.0041 ** 

Block   × Time 6 64.89 1.28 0.384 n.s. 

Coefficient of variance: 10.18 Percentage. 

* There is significant difference at 5% level. 
** There is significant difference at 1% level. 

 

کنید بلوک در طور که در جدول باال مشاهده میهمان

دار بوده، بنابراین استفاده از معنی دارای اثر درصد 5سطح 

رای ب مختلف هایتکراربلوک که در این پژوهش به معنی 

ای عهمزر که  با توجه به شرایط اجراییباشد می هر تیمار

یک نتیجه معمول بوده و نشان از انتخاب کامال تصادفی 

 همچنین و باشدها میها برای اجرای هر یک تیماربلوک

 دار نیز هر دو در سطح یک درصد معنیو تیمار زمان 

ت کش هگزافلومورن اسکه بهترین تیمار حشره؛ باشندمی

شان نپاشی بهترین کارایی را خود روز پس از سم 0که در 

زمان  دار بودن تاثیر متقابل. نکته قابل توجه معنیداده است

 کارایی باشد که هر دو اثر افزایشی روی تیمار می و

 طور کههمان .دناز خود نشان داد ترکیب کشی دوحشره

شود گذشت زمان و کارایی در نتایج نیز مشاهده می

های مختلف به طور فزاینده روی عملکرد کشحشره

یمارها تاثیر گذار بوده است.نهایی ت

 

 

 ی اجزای عملکرد گیاه برنج.مقایسه -3جدول 
Table 3.  Comparison of rice plant yield components. 

kitoagrosesns Hexaflumuron Control Yield components 

124.2 ± 2.13 a 109.4 ± 4.33 b 108.25 ± 5.23 b Height (centimeter) 

26.98 ± 1.2 a 22.6 ± 1.64 b 25.8 ± 2.86 a Flag leaf length (centimeter)  
25.25 ± 1.3 a 24.6 ± 2.5 a 24.2 ± 1.93 a Cluster length (centimeter)  
11.2 ± 1.28 a 12.6 ± 1.72 a 10.14 ± 1.26 a Tiller Numbers  
11.8 ± 1.94 a 11.2 ± 0.82 a 7.85 ±0.63 b Cluster numbers 

2.14 ± 0.09 a 1.83 ± 0.09 b 0.69 ± 0.07 c 100-seed weight (Gram) 
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 و به منظور ارزیابی کارایی دو ترکیب یاد شدهدر نهایت 

بوته  95روی اجزای عملکرد گیاه برنج، تعداد  اثرات آن

ات آوری شد و صفبرنج به طور تصادفی از هر تکرار جمع

مختلف از قبیل ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول خوشه، 

در تیمارهای  تعداد پنجه، تعداد خوشه و وزن صد دانه

ر مورد دنتایج نشان داد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. 

طول برگ پرچم، طول خوشه و تعداد پنجه  شاخصسه 

ر دداری بین تیمارها وجود ندارد در حالی که تفاوت معنی

دیگر مانند ارتفاع بوته، تعداد خوشه و وزن  شاخصسه 

عملکرد گیاه زراعی نست به تیمار شاهد به طور ، صد دانه

د لکرهای عمسیربه طور کلی بر .یافتداری افزایش معنی

مامی در ت کیتوآگروسنسد که ترکیب گیاهان نشان دا

موجب افزایش عملکرد زراعی برنج نسبت به  هاشاخص

 سایر تیمارها شده است.

 

 

 بحث:

 رد برنج نواری خوار ساقه کرم کنترل روش ینترمهم

 یمیاییش روش دنیا، کشورهای از دیگر بسیاری نیز و ایران

  انواع تن هزاران ساله هر رابطه این در که باشدیم

 وندشاستفاده می مزارع برنج در شیمیایی هایکشحشره

(Amooghli-Tabarib and Alinia, 2003.)  کرم ساقه

 فیلیپین، چین، ژاپن، کشورهای در برنج نواریخوار 

 هایتیپ مقاومت از ناشی کره و جنوبی هندوچین

. بود رهفسف هایکشآفت به نسبت آفت این اکولوژیک

-فتآ به برنج نواری خوارساقه کرم مقاومت گزارش اولین

 دش اعالم ژاپن کاگاوا ایالت مزارع در را فسفره هایکش

 افتاد اتفاق مزبور آفت شدید طغیان آن دنبال به و

(Kawada, 1942)یه. اما کنترل این آفت اساسا به نحو 

شیمیایی بستگی دارد و مقاومت  هایکشحشرهعملکرد 

نجر به که م است اصلیها یکی از فاکتورهای کشبه آفت

طغیان این آفت طی چند سال اخیر در اکثر کشورهای 

تحقیقات بسیاری  .(Lu et al., 2017آسیایی شده است )

خوار برنج به دیازینون در ایران روی مقاومت کرم ساقه

انجام گرفته است و این مقاومت به اثبات رسیده است 

(Zibaee et al., 2009 بنابراین ضرورت ،) استفاده از

های جدید برای کنترل این آفت روی محصول کشحشره

رسی در این بر شود.استراتژیک برنج به شدت احساس می

 ودکنسالت و کهگزافلومورون با نام تجاری کش از حشره

به عنوان ترکیب جدید جهت  کیتوآگروسنسمهارگر 

ین تربیش خوار برنج استفاده گردید.کنترل کرم ساقه

ی پاشسمروز پس از  29و  90مربوط به روزهای تفاوت 

سالت نسبت کن تربیش. این نکته بیانگر ماندگاری باشدمی

ین تربیش .استدر تاریخ های یادشده  کیتوآگروسنس

 0رداری بمیزان اثر کنترلی هر دو ترکیب مربوط به نمونه

به طور مشخص کنسالت در  ی است.پاشسمروز پس از 

 داری نسبت بهبرداری اختالف معنینمونههای اکثر زمان

دد نتایج تحقیقات متع از خود نشان داد. کیتوآگروسنس

نشان داده است که ترکیبات مشابه کنسالت که از گروه 

شرات ح یتینسنتز ک یو بازدارنده رشد هایهکنندتنظیم

 توانند تا حدود بیست روز پس از باشند، میمی

 ده و کنترل مناسبیحفظ نموپاشی کارایی خود را محلول

 ;Pooyeh et al., 2019روی آفات مختلف داشته باشند )

Perveen and Miyata, 2000) .کش کارایی این حشره

در  .Brevicoryne brassicae Lروی شته مومی کلم

و  ودهبسیار مطلوب بکش ایمیداکلوپراید مقاسیه با حشره

درصد داشته  00ام، اثر کنترلی باالی  29توانسته تا روز 

کش (. کارایی حشرهBahmani et al., 2011) باشد

 نیز Plutella xylostella  هگزافلومورن روی الرو بید کلم

ین امورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی از 

 عنوان به را کشحشره نیا که است شدهپژوهش حاصل 

 یرفمع کلم دیب کنترل جهت مناسب یدایدکان از یکی

 یکشاثر حشره (.Afsari et al., 2019) کندیم

 یانول روگر لیپرونیو ف ونیامولس نونیازید ،هگزافلومورن
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ان داد نش جیقرار گرفت و نتا یابیکرم ساقه خوار مورد ارز

 دتوانیم ونیامولس نونیازید و هگزافلومورن یمارهایت که

 2 از رکمت را به یدیو سرسف یدیخسارت خوشه سف زانیم

کنترل  یمناسب برا اریبس نیگزیجا کیدرصد برساند و 

 رمک مقاومت بروز تمالاح که است یمناطق در آفت نیا

 (. Pouramiri et al., 2018) دارد وجود خوارساقه

هت ج کیتوآگروسنستحقیقات اندکی روی اثرگذاری 

( 2020رضایی )کنترل آفات تا به امروز انجام شده است. 

کارایی کود مهارگر ارگانیک کیتوپست 

( را روی آفات مختلف خرما ارزیابی کیتوآگروسنس)

 روی رب نشان داد که کیتوپست این پژوهش کرد و نتایج

 Rhynchophorus حنایی رطومیسرخ آفات

ferrugineus، خرما  شپشکParlatoria blanchardi و 

 سمیت Batrachedra amydraulaخرما  خوارمیوه کرم

 ،2 خرما خوارمیوه کرم برای LC50 و کرده ایجاد تنفسی

 میکرولیتر 9 خرما شپشک در و 9/9 حنایی سرخرطومی در

 میرورگم کیتوپست مهارگر کود. محاسبه شد هوا لیتر بر

 رمک به نسبت حنایی سرخرطومی جمعیت در یتربیش

 ایجاد ساعت 20 از پس خرما شپشک و خرما خوارمیوه

 مقایسه با همچنین کارایی این ترکیب در  ،کرد

های دیازینون، کلرپیریفوس و سایپرمترین روی کشحشره

 زا خرما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل یزنجره

ین مؤثرترنشان داد که  این ترکیبات ارزیابی کارایی

 Ommatissus lybicusدر کنترل زنجره خرما  کشحشره

 روز 0که  درصد کارایی( بود900)کیتوپست  مهارگر کود

خاصیت کنترلی خود را  توانست ،پاشیاز محلول پس

 .(Rezaei, 2020ها حفظ کند )کشنسبت به سایر حشره

 کیتوآگروسنسترکیب در پژوهش حاضر  درحالی که

پاشی و روز پس از محلول 0ین کارایی خود را تربیش

علت اختالفات حاصل  درصد بروز داده است. 00حدود 

تواند مربوط به نوع آفات مورد میهای مختلف از پژوهش

ها در داخل بافت استقرار آنمحل و همچنین  ارزیابی

 یخوار برنج فقط مراحل اولیهکرم ساقهباشد. گیاهان 

و پس از آن وارد  باشدمیالروی را خارج از بافت گیاه 

روی  ترکیبات سمیشود، بنابراین امکان تماس با ساقه می

ار بسی آن ت کشندگیو اثرا بود آن بسیار کم خواهد

با توجه به دارابودن اثرات کودی  کاهش خواهد یافت.

رکیب ت یشده)مشخصات ثبت کیتوآگروسنسترکیب 

یب دار بین این ترکاختالف معنیدر سازمان حفظ نباتات( 

و تیمارهای شاهد و کنسالت مشاهده گردید؛ به صورتی 

 سکیتوآگروسنی تیمار ارتفاع بوته و وزن صد دانهکه 

یق نشان نتایج این تحق بود. تربیشسایر تیمارها نسبت به 

 تواند به عنوان یک می کنسالتکش داد که حشره

 کش ایمن با کارایی مناسب جایگزین حشره

 های پر خطر امروزی برای کنترل کرم کشحشره

خوار برنج باشد و همچنین کود مهارگر ساقه

نیز کارایی مناسبی در هفته اول پس از  کیتوآگروسنس

ر تواند دآفت داشته و از طرفی این کود میمصرف روی 

زایی ر به بستاثیبهبود فاکتورهای عملکردی گیاه برنج نیز 

از خود نشان دهد. 
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Abstract: 

Over the last two decades in response to rising production costs in many Asian countries the method of 

establishing rice by manual seedling transplantation has changed to direct cultivation. Changing the method 

of rice establishment and the resulting stresses has led to pay more attention to management methods in 

direct rice cultivation. Rice stem borer (Chilo suppressalis) is one of the most destructive pests of this 

product. In this study, the efficacy of Hexaflumuron (Consult®) and Kitoagrosens inhibitor fertilizer with 

the recommended concentrations  was evaluated to control this pest at intervals of 3, 7, 14 and 21 days after 

spraying using Henderson-Tilton method. Their effects on rice yield components were investigated, too. 

The results showed that in terms of insecticidal efficacy on rice stem borer, both the compounds were most 

effective after 7 days, while Hexaflumuron ( >90%) was more effective than Kitoagrosens (~70%). On the 

other hand, the results related to crop yield components showed that Kitoagrosens had better effects on all 

parameters, especially on 100-seed weight, which is significantly higher than other treatments. Based on 

the results of this study, it can be concluded that Kitoagrosens has e less insecticidal ability than 

Hexaflumuron but have a greater strengthening effect on the quantitative and qualitative indicators of rice 

crop. 
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